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Paide linnavolikogu
29.10.2017 istungi kokku
võte
 29. oktoobril toimunud Paide linnavolikogu uue
koosseisu esimesel istungil valiti 15 poolthäälega
volikogu juhtima Aivar Tubli Eesti Keskerakonnast
ning aseesimeheks sai Mihhail Feštšin IRL-ist. Lisaks
esitasid tagasiastumisavalduse Paide linnavalitsus
ning Paide ja Roosna-Alliku vallavalitsus.
6.11.2017 istungi päevakord1:
 Paide linnapea ja Paide Linnavalitsuse liikmete
töötasu ning hüvitised
 Paide linnapea valimine. Kandidaat: Priit Värk
 Paide Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri
kinnitamine
 Paide Linnavalitsuse liikmete kinnitamine
 Komisjonide moodustamine, liikmete arvu, tegevusvaldkondade ja ülesannete määramine
 Komisjonide esimeeste ja aseesimeeste ning revisjonikomisjoni liikmete valimine
Kokkuvõte detsembrikuu Paide Linnalehes
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TEADE!

Alates 25. oktoobrist 2017 on uueks haldusüksuseks Paide linn, mis moodustati Paide
linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla
ühinemise teel.
Kuni 1. jaanuarini 2018 tegutsevad eraldi
ametiasutustena Paide linnavalitsus, Paide
vallavalitsus ja Roosna-Alliku vallavalitsus.
Linna- ja vallaelanikele see muudatusi kaasa
ei too!
Paide linnavalitsus

Paide
linnavolikogu
1. koosseis

Muutuste lävel

Isamaa ja Res Publica Liit
Mihhail Feštšin - aseesimees
Andres Jalak
Raivo Raja
Janis Tikk
Andrus Tull
Priit Värk
Keskerakond
Valeri Ivanov
Kai Kimmel
Peeter Saldre
Hannes Soonsein (Kersti Sarapuu
asendusliige)
Aivar Tubli - esimees
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Ilmar Koppel
Siret Pihelgas
Kaspar Tammist
Margit Udam
Reformierakond
Ingrid Alt
Kristjan Kõljalg
Andres Müürsepp
Valimisliit „Suur-Järvamaa“
Alo Aasma
Toomas Agasild
Janno Viilup
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Priit Põder
Andres Põllu

Aivar Tubli
Paide linnavolikogu esimees

P

aide Linnalehe potsatamine postkastidesse, kuhu
see pole enne kunagi jõudnud,
tuletab meelde, et 25. oktoobril jõustunud Paide linnavolikogu valimistulemused kaotasid kaardilt senise Paide linna,
Roosna-Alliku valla ja Paide
valla ning liitsid need uutes
piirides Paide linnaks.
Küllap kulub kõigil meil aega
harjumiseks, et teadvustada uue
omavalitsuse kodanikuks olemist ja aduda, et meie kodukant
on ka Paide, Viisu, Sargvere või
mõni muu asum, mida varem
olime pidanud naaberomavalitsuseks. Elu läheb edasi ja inimestele
on mõistlik anda piisavalt aega
muutustega harjumiseks. Küllap
esimestel kuudel ongi suurimaks
igapäevaselt tajutavaks muutuseks
uuenenud postiaadress.
23. oktoobril kirjutasid Isamaa ja
ResPublica Liidu, Keskerakonna
ja Sotsiaaldemokraatliku erakon-

na esindajad ehk kolme enim valijatelt hääli saanud valimisnimekirjad alla koalitsioonilepingule.
Samad erakonnad on varem Paides olnud samas koalitsioonis ja
teinud head koostööd.
Kuigi uues Paide linnavolikogus
on vähe varasema volikogutöö
kogemuseta liikmeid, on nende
kogemus pärit erinevatest omavalitsustest ning seetõttu võib ikkagi väita, et Paide volikogus on
värsket verd ja uusi edasiviivaid
mõtteid.
Kuigi ka ise olen 15 aastat olnud
poliitikas ja pikalt juhtinud Roosna-Alliku vallavolikogu, olen
paljude põliste paidekate jaoks
uus inimene. Samavõrd uued on
Paide linnas elavad volinikud inimestele Roosna-Allikul ja Mustla-Nõmmel.
Uus linnavolikogu on jõudnud
pidada kaks istungit, et valida
omale juhid ja nimetada ametisse
linnapea, kelleks sai varemgi linna
juhtinud Priit Värk. Tundes koalitsioonikaaslaste tuge, otsustasin
vastu võtta ettepaneku Paide linnavolikogu esimehe ametikoha.
Meie koalitsioonilepe ja meeskonna komplekteerimine annab tunnistust, et Paide linna uus koalitsioon peab tähtsaks, et kandvates
rollides oleksid inimesed erinevatest omavalitsuse nurkadest ning
peetakse lubadust arendada geograafiliselt suurele alale paisunud
Paide linna arvestades kõiki kante.
Kuni 1. jaanuarini 2018 jätkub

üleminek vanalt halduskorralduselt uuele ning kuigi omavalitsuste
valitsused astusid tagasi, tegutsevad aastavahetuseni eraldi ametiasutustena Paide linnavalitsus,
Paide vallavalitsus ja Roosna-Alliku vallavalitsus.
Meil on aega tasakaalukalt ja läbimõeldult arendada linna, mis on
juba ebatavaline selle poolest, et
harjumatu on linnaks nimetada
soid ja metsi, väikeseid külasid
ning laiuvaid viljapõlde.
Linnajuhtimisse kaasatud inimestelt oodatakse kodukohas südilt
oma kandi eest seismist. Arvan,
et selle kõrval peab meil jätkuma
tarkust näha suuremat pilti, mis
ulatub kaugemale linna või maakonna piiridest, et olla väärt edasi
kandma Järvamaa pealinna tiitlit
ja anda sellele sisu.
Teki oma poole sikutamine ei
arenda Paide linna edasi ega ka
Järvamaad, küll teeb seda tasakaalustatud koostöö. Paide on kasvanud territooriumilt suuremaks
kui mõnigi ilmas tuntud suurlinn.
Peame olema paindlikud ning valmis enda sees võimalikeks kompromissideks, mis arvestavad paljusid huvigruppe. Eriti keeruline on
see alles kujunevate suhete ja traditsioonidega omavalitsuses, kuid
ma olen veendunud, et ühiselt
üksteisele toetades ja parimaid
lahendusi otsides saame turvalise ja areneva elupaiga rajamisega
hakkama!

Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit, Eesti Keskerakonna ja Sotsiaal
demokraatliku Erakonna tegevuspõhimõtted Paide linnas aastatel 2017-2021

E

rakonna Isamaa ja Res Publica Liit, Eesti Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindajad
sõlmivad kokkuleppe valitsusliidu moodustamiseks ja
Paide linna juhtimiseks aastatel 2017-2021.

Haldusreformi tulemusel on oluliselt kasvanud Paide linna
territoorium ja elanike arv. Seetõttu lähtume oma tegevustes
ja juhtimises Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla
vahel sõlmitud ühinemislepingust. Seame eesmärgiks kasvatada piirkonna konkurentsivõimet ja mainet elupaigana.
Koormamata koalitsioonilepet loosunglike lubaduste ja arvukate detailidega, seame eesmärgiks teha reaalselt oluliselt
rohkem, kui oleme kirja pannud. Lähtume oma tegevuses
lepingus välja toodud aluspõhimõtetest, aga ka Eestis toimuvatest muutustest ning eeskätt Paide inimeste ootustest.
Oleme alati avatud uutele algatustele, värsketele ideedele ja
innovaatilistele lahendustele.
Koalitsiooni liikmed lähtuvad Paide linna juhtimisel alljärgnevast tegevuskavast.

I JUHTIMINE JA ARENDAMINE
Hoiame linnajuhtimise läbipaistva ja avatuna, toetame elanike häid algatusi ja kaasame olulisemate otsuste tegemisse
elanike huvigruppe ning asjatundjaid.
Rakendame Paides kaasavat eelarvet, nii et inimesed saavad
rahvahääletusel ise otsustada, kuidas kasutada kindlat summat linna investeeringute eelarvest.
Töötame välja ja viime ellu linna ühtse mainekujunduse- ja
turundusplaani.
Jätkame linnapea mõttekodade tegevust kaasamaks kogukonda kohaliku elu korraldamisse.
Toetame külaliikumist ja paikkondade sädeinimeste ettevõtmisi.
Vähendame bürokraatiat asjaajamisel linnavalitsusega, sealhulgas lihtsustame toetuste taotlemise süsteemi digilahenduste abil.
Rakendame Paide elanikele kodanikukaardi linna poolt pakutavate kultuuri- ja sporditeenuste soodsamaks kasutamiseks.

Jätkame kergliiklusteede võrgu väljaehitamist ja külateede
tolmuvabaks muutmist ning märgistame kõik külateed ühtsete tänavasiltidega.
Kaasajastame ja ehitame välja tänavavalgustusrajatisi, tagades ööpäevaringse energiasäästliku valgustuse keskustes ja
külades.
Arendame Paide keskväljakut terviklikult, nii et see oleks jalakäijasõbralik ja atraktiivne vaba aja veetmise ala.
Koostöös ettevõtjatega tagame kaasaegse ja kvaliteetse
ujulateenuse ning vanasse ujulasse rajame vaba aja sisustamise ja sportimise võimalused.
Jätkame Paide tehismaastikule kaasaegse terviseraja väljaehitamist.
Rajame Tallinna tänavale atraktiivse 19. sajandi muuseum-tegevuskeskuse, millega tagame Järvamaa muuseumi
säilimise ja arengu.
Leiame lahendused Paide vanalinnas asuvate hoonete ja
tänavate korrastamiseks, kaasates omanikke ja Muinsuskaitseametit.
Arendame naabrivalvepiirkondi ja paigaldame strateegilistesse kohtadesse turvakaamerad.
Jätkame lasteaedade renoveerimist ja nende õuealade korrastamist.
Laiendame alevikus ja külades ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ala.
Parandame kiire interneti kättesaadavust omavalitsuse territooriumil.
Toetame Sillaotsa uue matusemaja rajamist ja korrastame
kalmistu.
Rajame suurematesse külakeskustesse bussiootepaviljonid.
Rajame Paidesse lemmikloomade jalutusväljaku.

III ETTEVÕTLUS
Paide on arenev ja ettevõtlik kodulinn, kus on hea koostöö
ettevõtjate, linnaelanike, riigi- ja linnajuhtidega.
Teeme kõik selleks, et ühistuline piimatööstus rajatakse Paidesse.
Aitame kaasa ettevõtete rajamisele ja edasiarendamisele ühinenud Paide linna territooriumil.
II ELUKESKKOND
Seame eesmärgiks, et Paide linnaruum pakuks oma kodani- Loome avatud kontori kaugtöökohtade tarbeks.
kele mitmekülgseid vaba aja veetmise võimalusi, soodustaks Maksame koostöös ettevõtjate ja SA Järvamaa Kogukonnafondiga noortele stipendiume hariduse omandamiseks ja
ettevõtlust ning oleks puhas ja korras.
Rekonstrueerime Tallinna ja Mündi tänava. Jätkame teede ja vajalike töökohtade täitmiseks.
Aitame tugevdada ettevõtete koostööd üldharidus-, kutse- ja
tänavate korrastamist vastavalt teede korrashoiukavale.

kõrgkoolidega.
Tunnustame ettevõtjaid, kes omavad olulist rolli töökohtade
loomisel ja kohaliku arengu tagamisel.
Tunnustame vabatahtlikke ja nende organisatsioone.
Toetame sotsiaalsete ettevõtete loomist.
IV PERED/ SOTSIAAL
Teeme kõik selleks, et Paides on igal inimesel hea ja turvaline
elada.
Tõstame sünnitoetuse vähemalt 500 euroni, kolmanda ja
enama lapse korral 1000 euroni.
Koostöös Järvmaa Haiglaga toetame kaasaegse tervisekeskuse rajamist Paidesse ja filiaali loomist Roosna-Allikule.
AS Järvamaa Haigla peab jätkama maakonnahaiglana.
Peame oluliseks, et sotsiaalteenused on kättesaadavad teeninduskeskustes.
Suurendame toetusi raske ja sügava puudega laste emadele
ja isadele.
Leiame lahenduse invatranspordi tagamiseks.
Kasutame kohalike tootjate ökoloogiliselt puhtaid toiduaineid lasteaialaste ja kooliõpilaste toitlustamisel. Levitame
teadmisi tervislikust toitumisest.
Jätkame ravimikulude osalist hüvitamist vastavalt kehtestatud korrale.
Eelistame kodulähedast hoolekannet.
Tagame tasuta transpordi omavalitsuse kalmistutele.
V HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ
Kõikides Paide linna koolides väärtustatakse turvalist, avatud
ja noorest lähtuvat arengukeskkonda, mis suurendab õpihuvi
ning soosib kooli ja kogukonna vahelist tihedamat seotust.

damisega.
Soodustame kodutütarde ja noorkotkaste tegevust noorte
arendamisel ja isamaalisuse kasvatamisel.
Soosime õpilaste osalemist rahvusvahelistes projektides (nt
õpilasvahetused).
Toetame Paide noortevolikogu tegevust.
Toetame noortelaagrite tegevust töö ja vaba aja sisustamisel
koostöös ettevõtjatega.
Toetame haridus- ja kultuuriasutusi kaasaegse digitehnoloogia soetamisel ja nende töötajaid digipädevuste arendamisel.
Väärtustame lasteaedades kõrgharidusega pedagoogide
tööd.
Toetame kõikides koolides ja lasteaedades õppebaaside ajakohastamist ja tugistruktuuride (logopeedid, õpetaja abid,
sotsiaalpedagoogid ja koolipsühholoogid) loomist.
Toetame Paide täiskasvanute keskkooli ja rahvaülikooli projektitegevusi ning arengut, sealhulgas täiskasvanutele tasuta
õpivõimaluste pakkumist ka külades.
VI KULTUUR JA SPORT
Seisame selle eest, et Paides oleksid kaasaegsed ja mitmekülgsed võimalused kultuuri ja spordi harrastamiseks.
Toetame Kesk-Eesti jalgpallikeskuse rajamist koostöös Eesti
Jalgpalliliiduga.
Toetame tennise- ja spordiväljakute rajamist.
Alustame Paide Tehisjärve detailplaneeringu elluviimist.
Rajame uued ja korrastame olemasolevad matkarajad. Jätkame matkaradade loomist Paide ja Roosna-Alliku rabadesse.
Kaasame spordi juhtimise ja rahastamise otsuste juurde spordivaldkonna inimesed.
Arendame edasi sportimisvõimalusi Tarbjal, Sargveres ja
Roosna-Allikul.
Toetame Paide linnateatrit, sealhulgas noorte kooliteatri loomist.
Toetame külapiirkondade raamatukogude tegevuse jätkamist.
Jätkame Paide kultuurikeskuse renoveerimist.
Toetame piirkondades kultuuritegevuse jätkamist ja mitmekesistamist.

Suurendame igale esimesse klassi minevale lapsele ranitsatoetust kuni 200 euroni.
Arendame välja tugeva põhikoolide võrgustiku, kindlustades
kõikides omavalitsuse koolides võrdsed õpitingimused. Arendame edasi Tarbjal lasteaed-kooli.
Teeme kõik selleks, et Paidesse rajatav riigigümnaasium pakuks kvaliteetset ja kaasaegset õpet.
Tagame igale lapsele koolitranspordi, toetame huvitegevuse
kättesaadavust.
23.10.2017
Peame vajalikuks Paide koolide liitumist haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool”.
Tegeleme aktiivselt kõikides koolides koolikiusamise vähen-
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Tasuta õigusnõustamine
eakatele Paides
Lai 33 kella 10:00- 13:00
20. ja 27. novembril
11. ja 18. detsembril
Nõustaja: jurist Eha Pehk, telefon 5047330

27. üleriigilised raamatukogu- töörohked ja kindlasti rõõmurikkad.
päevad “Kohtume raamatuko- • Lasteraamatukogus on jätkuvalt üleval
Paide Huvikeskuse õpilaste maalinäigus” toimusid 20.-30. oktoobril.
tus koertest ja kassidest, juhendajaks
Malle Kera. Ootame külastama!
Järvamaa Keskraamatukogu lasteosakond
kutsus kokku Järvamaa 4. klasside tublid • Aasta kõige pimedamal ajal korraldavad
Põhjamaade raamatukogud ja Põhjala
lugejad ettelugemisele kooliteemalistest
Ühing Põhjamaade raamatukoguraamatutest. Kokku tuli 10st koolist 21
nädalat. Seekord toimub see 13. -19.
õpilast. Kõige tublim ettelugeja oli Karola
novembril ja teemaks on „Põhjala saaLee Aasavelt Türlt, kes esindas maakonda
red”. Soome 100 juubeli puhul loetakse
Tallinnas vabariiklikul ettelugemisel Eesti
Soome kirjanike raamatuid. HommikuLastekirjanduse Keskuses.
hämaruses küünlavalgel loetakse lastele
Ettelugemispäeva tähistas meil PAIde lasette Mauri Kunnase „Aarete saart”, õhteaia Vikerkaarepai ja Pilvepai mudilased.
tuhämaruses noortele Maria TurtschaKuulati jutte Ilmar Tomuski raamatust
rinoffi „Maresi. Punase kloostri kroo“Isamoodi unejutud”.
nikad” ning täiskasvanutele Ulla-Lena
Maakonna raamatukoguhoidjate kooliLundbergi raamatut „Jää”. Head ettelutuspäeval Wabalinna majas sai kuulata
gemist põhjala moodi!
Hermann Hesse elust Malle Hõbemägi
vahendusel ja vaadata näitust „Kirjanik • Kuna detsembris tuleb jälle Jõulukroon
ja kuuskede kaunistamine, siis eelteadHermann Hesse ja Paide”. Meeleolukat
miseks, et sel korral ootame „isetehvaatamist pakkus Tartu teatritrupp Bona
tud-hästi tehtud“ kuuseehteid, mida
Verbum etendusega “Positiivseks 60 misaab järjekordselt esitleda ja imetleda
nutiga”.
Paide raekojas 9. detsembril. Täpsema
Raamatuid laenutasid külalistena Siret
info saamiseks jälgige reklaami!
Pihelgas, Anneli Suits, Margit Udam ja
Maive Premet. Kõigile meeldis ning oldi Olete oodatud raamatukogusse! Lugemirikkamad uue kogemuse võrra. Töötas ne loeb!
Eveli Kull
ka “Kirjanduskohvik”, taustaks kuulati
Lasteosakonna vanembibliograaf
Eesti kirjanike-luuletajate loomingut ja
laule. 27. raamatukogupäevad olid meile

TEADE!
1. jaanuarist 2018 jõustuva perekonnaseisutoimingute seaduse redaktsiooni kohaselt
on Paide Linnavalitsus perekonnaseisuasutus, kes kinnitab abielu sõlmimise ning teeb
abielukande.
Riigilõiv abielukande tegemise eest laekub riigi eelarvesse. Abielu piduliku kombetalituse
teenus on soovijatele tasu eest, hinna kehtestab linnavalitsus.
Alates 1. jaanuarist 2018 on Paide Linnavalitsuse osutatava abielu piduliku kombetalituse
teenuse hinnad järgmised:
1. Abielu pidulik kombetalitus Paide raekojas
teisipäev - neljapäev
kestus 30 min hind 30 eurot
			
kestus 60 min hind 50 eurot
reede			
kestus 30 min hind 40 eurot
			
kestus 60 min hind 60 eurot
laupäev			
kestus 60 min hind 100 eurot
2. Abielu pidulik kombetalitus ametiruumidest väljas Järvamaal
reede ja laupäev 			
hind 200 eurot
3. Abielu pidulik kombetalitus ametiruumidest väljas väljaspool Järvamaad
reede ja laupäev 			
hind 500 eurot

Paide Sotsiaaltöökeskus sai uue juhi

A

lates 1. novembrist töötab
Paide Sotsiaaltöökeskuse juhatajana Kaspar Tammist.
Kaspar Tammist (29) on lõpetanud
Türi Majandusgümnaasiumi ning
Mainori kõrgkooli ärijuhtimise ja
majandusõiguse erialal. Enne uude
ametisse asumist töötas ta viis aastat
Järvamaa Arenduskeskuses MTÜde
konsultandina ning on üks Arvamusfestivali korraldajatest.
“Soovisin oma elus uue lehekülje

keerata, kuna olin senisel töökohal
olnud juba viis aastat. Arenduskeskuses töötades olen saanud väga hea
kogemuse, kuidas käib asjaajamine
ja projektide tegemine, ning Arvamusfestival on andnud hea meeskonnatööoskuse. Teadsin, et tahan
jääda Paidesse. Mulle meeldib töötada inimestega ja inimeste heaks ning
olen valmis Paide Sotsiaaltöökeskuse
juhina andma endast parima,” rääkis
Tammist.

25. novembril 2017.a.
tähistame Rahvusvahelist
puuetega inimeste päeva!
Algus kell 12.00
Türi Kultuurikeskuses.
Esinevad Türi isetegevuslased ja
Lääne-Virumaa PIK taidlejad.
Avatud kohvik.

Ühisnädal on kodanikuühiskonda ja kodanikualgatust tutvustav nädal, mille jooksul korraldavad üle
Eesti erinevad vabaühendused ettevõtmisi, alates lahtiste uste päevast ja koolitustest kuni konverentside
ja seminarideni välja. Tänavu on fookuses just tublimate vabaühenduste ning vabatahtlike tunnustamine,
mida igas maakonnas veab kohalik arenduskeskus.
Järvamaa Arenduskeskus korraldab maakonna tublimate vabatahtlike, parimate mittetulundusühingute tunnustamise 21. novembril Villevere koolimajas
Türi vallas. Tunnustamise konkurss on tänavu läbi,
kandidaate esitati palju ja töö käib meenete õmblemise all - tublimad saavad endale personaalse Resa
Tiitsmaa nuku. Enne tunnustamist veedame ühes
koos mõnusalt aega, kuulates ja kaasa rääkides inspireerivatele esinejatele.
Paide linnaga on seotud kaks sündmust - nimelt
avab paljudele veel tundmatu Paide Pööning oma uksed, valmistab parimaid pirukaid ja kooke ning ootab
kõiki külla, et tutvuda, millega nad tegelevad, kuidas
igaüks meist saab nende tegevustest osa ning miks
tasub Pööningul käia. Samuti korraldab SA Järvamaa
Arenduskeskus koostöös partneritega koolituse e-poe
sooviga inimestele - Etsy pood on ostlejatele tuttav,
kuid kauplejatele meie maakonnas veel mitte nii väga.
Seda saabki õppima tulla.

Ühisnädala kava Järvamaal:

21.11 Järvamaa kodanikuühiskonna konverents,
Villevere koolimaja Türi vald
23.11 Paide Pööningu avatud uste õhtu
24.11 Etsy e-poe tegemise koolitus
25.11 Jalgratta-ajaloo konverents Väätsal,
Eesti Jalgrattamuuseumis
Kogu kava ja info on leitav www.uhisnadal.ee või
jarva.kovtp.ee/uhisnadal-2017
Ühisnädal on oluline just selleks, et kodanikuühendused, kes muidu tegutsevad kitsa sihtgrupi jaoks,
saavad ühe nädala sees avada oma uksed ning näidata, millega nad tegelevad ning kuidas nende tegemisest osa saada. Tugev kodanikuühiskond koosneb
tugevatest ühingutest ja nende liikmetest, kutsun kõiki üles külastama Ühisnädala sündmusi nii Järvamaal
kui teistes maakondades!
Kaspar Tammist
Ühisnädala koordinaator
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eptembri lõpus toimus Paide
Ühisgümnaasiumis Paide linna
sünnipäevanädala raames 8. korda
matemaatikaülesannete lahendamise võistlus „Südames matemaatika“. Võistlusel osales 31 põhikooli
õpilast ja 37 gümnaasiumi noort
kümnest maakonna koolist.
15 minuti jooksul selgitati välja 8.-12. kl.
parimad peastarvutajad. Järgnes kahe ja
poole tunnine eluliste ülesannete lahendamine, kus igal õpilasel tuli lahendada
7 ülesannet.
Võistlus on õpilaste hulgas populaarne,
esitatavad ülesanded on koostatud väljaspool maakonda, seekord Olustvere ja

Ruhnu kooli õpetajate poolt. Võistlust
korraldavad Paide linna gümnaasiumide matemaatikaõpetajad Haridus- ja
Teadusministeeriumi toetusel.
Kokkuvõtteid võistlusest tehti Paide
linnapea Siret Pihelgase pidulikul vastuvõtul oktoobris Paide raekojas, kuhu
olid kutsutud parimad lahendajad,
nende juhendajad ja õpilaste vanemad.
Vastuvõtul esinesid kooliõpilased Piret
Järveti ja Kätlin Merisalu juhendamisel.
Arvestades peastarvutamise olulisust
tegi linnapea ettepaneku laiendada osavõtjate ringkonda, kaasates lahendamisse ka täiskasvanuid, nt õpetajaid ja/ või
linnajuhte.
Võistlust on algusest peale toetanud igal
aastal Kersti Sarapuu, Kuma AS ja Vaaros
OÜ. Tänusõnad kõigile osavõtjatele, juhendajatele, vanematele ning ürituse õnnestumisele kaasa aidanud õpetajatele.

Parimad peastarvutajad 2017 Paide koolides on
Kärt Kirsimägi PÜG 8. kl.
Raido Aunpuu PÜG 9. kl.
Ivar Salm PÜG 10. kl.
Kadi Antonov PÜG 11. kl.
Mikk Markus Möll PG 12. kl.
Parimad ülesannete lahendajad:
Raido Aunpuu PÜG 3. koht 8.-9. kl (9. kl parim)
Aleksander Koppel PG 9.-10. koht (8. kl parim)

Paide Ühisgümnaasium osales pudruprogrammis

T

eist aastat on teraviljahelveste
tootjad Veski Mati ja Herkuless
kuulutanud oktoobrikuu pudrukuuks, mille eesmärgiks on tähtsustada teraviljasaaduste mitmekülgset
tarvitamist toidus. Tervist edendava
koolina lülitusid 1.-8. klassid rõõmsalt selle „pudrutamise” projektiga. Noored õppi-

sid tundma fakte ja said teada, mil moel on
teraviljad tervisele kasulikud. Nad otsisid
erinevaid retsepte raamatutest ja internetilehekülgedelt ning katsetasid ja mõtlesid
toidusedeleid ka ise välja. Eriti huvitavad
olid retseptid, mis saadi vanaemadelt.
Meie pudruprojektiga liitus ka kooli
söökla, kes varustas toorainetega. Kõik

pudrutajad said diplomi, mis kinnitab, et
lapsed on õppinud kõike teraviljade kohta
ning saavad teadmisi tervislikust toidust
oma perele ja sõpradele edasi anda.
Kristi Teder
Käsitöö- ja kodundusõpetaja

Õpetajad istusid koolipingis

K

oolivaheajal ühtlustasid Paide
ühisgümnaasiumi õpetajad ja teised kooli töötajad arusaamu sellest,
milline on uuenenud õpikäsitus, seda
projekti „Õpetamine ongi kunst“ raames.
Õpetajad said uusi võtteid, kuidas noori
tunniks häälestada, nende kogemust kaasata, milliseid koostöös õppimise nippe
kasutada ning kuidas õpitut reflekteerida.
Saime kogemuse, mida tunneb õpilane,
kes töötab tunnis meie jaoks lihtsate teemadega, kuid tema jaoks on väga keerulised kas või sõnavara pärast.
Õpetaja Liivi Aare tõi esile tundide mitmekesisuse. „Arvan, et kui meie õpetajad
paneksid oma ideed kokku, võiks sündida

üks hea metoodiline käsiraamat,“ ütles ta.
Koos leidis koolimeeskond, et oli huvitav
piiluda kolleegide „köögipoolele“, see andis ideid ja julgustas edaspidigi uusi võtteid otsima.
Kolmas koolituspäev on 3. jaanuaril Avatud Meele Instituudi koolitajatega, kellega
koos püütakse leida võtteid, et noori paremini motiveerida, ning analüüsitakse ja
mõtestatakse saadud kogemusi.
Projektiga on koolimeeskond seadnud endale kolm suurt ülesannet. Esiteks taotletakse seda, et kõik organisatsiooni liikmed
on teadlikud muutunud õpikäsitusest ning
on praktilise tegevuse käigus kogenud uusi
õpetamistehnikaid ja rakendavad neid
oma töös. Teiseks muutub organisatsioo-

Peatu, vaata, veendu!

Merike Laas
õpetaja

Anne Kivimäe
Õpetaja

Mõtteid kooli kokku
tulekust

M

Paide Ühisgümnaasiumi 4. klasside õpilased osalesid
Maanteeameti liikluskasvatusprojektis “Peatu, vaata,
veendu!”, mille raames pandi oma teadmised proovile viktoriinis ning vesteldi teeületuse juures peatumise,
vaatamise ja veendumise vajalikkusest. Projekt lõppes
kõnniteele markeeringute tegemisega. Foto: Merike Laas

nikultuur, mille üks osa on ühise õppimise
kultuur: õpikeskkond muutub avatumaks,
õpetaja koostööpartneriks saab õpilane,
kes oskab hinnata uusi teadmisi, analüüsida ennast ning seada eesmärke. Kolmandaks taotletakse seda, et koolis rakendub
uus õpikäsitus, õpetaja valdab kaasaegseid
õpetamismeetodeid, on ise pädev, motiveeritud ja õnnelik, suhted koolis paranevad.
Projekti „Õpetamine ongi kunst“ rahastab
SA Innove 4260 euroga programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ kaudu.

a ei valeta, kui ütlen, et
suurele enamusele inimestest toob sõnapaar kooli
kokkutulek südamesse eelkõige toreda emotsioonide
tulva ja tahtmise taaskord
klassi- ja koolikaaslastega
kokku saada. Nii ka minul.
Ootasin kokkutulekut väga. Küll
seoses paljude kattuvate sündmustega jõudsin osa saada vaid
kontsert-etendusest.
Seekordne kontsert oli minu
jaoks juba algusest peale eriline,
sest sain ükskord ometi istuda
saalis ja jälgida kõike publiku hulgast. Kontsert-etendus
“Möödaläinud ajad” andis ülevaate kooliaegsetest toredatest
juhtumistest ja mälestustest läbi
40 aasta, mida laval meenutasid
vilistlased nii 3. keskkooli kui ka
ühisgümnaasiumi päevilt. Kogesin emotsioone seinast seina:
sain itsitada Priit Põdra ja teiste poliitikategelaste vaimukate
kildude ja meenutuste peale,

kogeda äratundmisrõõmu lavale
püstitatud inimpüramiididest,
ümiseda kaasa kõik laulud koos
vilistlaskooriga, nautida suurepärase bändi mängu eesotsas
klaverivirtuoos Kaur Pennertiga, häbenemata nutta “Soovide
valsi” ajal ja eelkõige tunda uhkust, et olen käinud sellises koolis ja olnud osa kõigest sellest. Ja
kui kooli esimene direktor Vello
Talviste lavale astus ning lõpuks
see “Kallis koolipere..” lavalt tuli,
siis oli kõik täiuslik, just nii see
kõik pidigi olema.
Teen suure kummarduse ja tahan tänada lavastaja Marika
Kuusikut, kallist muusikaõpetajat Anne Rikbergi, Piret Järvetit
ning kõiki tublisid vilistlasi, kes
andsid sel õhtul endast palju,
kuid kindlasti kogesid suurt
isetegemisrõõmu ja ühtekuuluvustunnet. Aitäh teile ning uute
kohtumisteni!
Siret Heinaste
X lennu vilistlane

Mikk Markus Möll PG 12. kl. 1.-2. koht 10.-12. kl (12.kl parim)
Ivar Salm PÜG 10. kl. 1.-2. koht 10.-12. kl (10. kl parim)
Karl Küün PÜG 10. kl. 3. koht 10.-12. kl.
Kadi Antonov PÜG 11. kl. 4. koht 10.-12. kl (11. kl parim)
Õpilasi juhendasid Daire Krabi PG-st ja Anne Lillepea, Kersti
Kivisoo, Margit Arro PÜG-st.
Foto: Ants Leppoja
Margit Arro
Paide Ühisgümnaasiumi matemaatikaõpetaja

Õpetlikud õppekäigud

P

aide Ühisgümnaasiumi projekti „Siin on minu kodu“
raames toimus septembri- ja oktoobrikuu jooksul 15
õppekäiku, millest võttis osa 458 õpilast. Osaleti neljateistkümnes erinevas aktiivõppeprogrammis. Õpilased külastasid
Wile alpakafarmi, Soomaa looduskeskust, Sagadi looduskooli,
Polli Aiandusuuringute Keskust, Energia Avastuskeskust, Tartu
Ülikooli loodusmuuseumi, Pernova loodusmaja, Eesti Tervishoiumuuseumi ning Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumi. Projekti
finantseeris Keskkonnainvesteeringute Keskus ligi 6700 euroga.
Igast õppekäigust koostavad õpilased paneelettekanded, millega
on võimalik tutvuda pärast sügisvaheaega.
Kristi Hints
Projekti koordinaator

Sünnipäevanädal puges
südameisse

A

javahemikus 16.-20. oktoober pidasime kogu kooliperega Paide Ühisgümnaasiumis viimast sünnipäevanädalat, mille jooksul võis kooli peal märgata 1977. aastal
esimesse klassi minevaid koolijütse, vahvaid nohikuid, vanakooli sportlasi, puhkusenautijaid otse Hawaiilt ning sinise ja kollase värvi austajaid.
Nädal oli täidetud erinevate tegevustega ning võimalik oli osaleda
viktoriinil, püramiidide ehitamises, limbo tantsimises ning kommiga maiustamises. Kooli sünnipäevanädala avasime näitusega
“Meenutusi kooliajast” ning lõpetasime ühise sünnipäevalaulu
laulmisega.
Lisaks näituse avamisele toimus kooli ajalooraamatu esmaesitlus,
autoriks õppealajuhataja Marje Tänav. Mälestused vilistlastelt on
jõudnud näitusena üles II korruse fuajeesse. Näituselt võib leida
heietusi, meenutusi, lugusid, fotosid, tunnistusi, tänukirju ning
isegi riideesemeid. Suur tänu kõigile, kes näituse valmimisse oma
panuse andsid! Eriline tänu kuulub näituse kujunduse eest kooli
vilistlasele Eliisa Vellamale.
Mul on kooli vilistlasena hea meel tõdeda, et kogu koolipere on
ühtehoidev ning teineteist toetav. Meie silmad säravad ning koolipäevad on täitunud koolirõõmuga. Palju õnne, Paide Ühisgümnaasium! Foto: Andrus Kopliste
Kätlin Merisalu
Huvijuht
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13.11 kell 18 Paide mälumängu 1. etapp. Tallinna
Tantsuteater. Lavastuslik filmiviktoriin ja lavastus
„Tantsud Eesti filmidest”, kammersaalis
15.11 kell 20 Comedy Estonia esitleb: „See on stand up“.
Sander Õigus, Mikael Meema, Ari Matti Mustonen, KarlAlari Varma, Ardo Asperk Etendus kestab 2 tundi koos
vaheajaga. Sobilik vanusele 16+, aga sisse laseme kõik. Pilet
8,90/10,90€
16.11 kell 19 „Muusika Eesimaale“ Panu Savolainen
ja Raivo Tafenau. Kavas J.S.Bach, P.Savolainen, jazzimprovisatsioonid. Pilet 6/8€
17.11 kell 17 Kohtumisõhtu „Nii see algas – 30 aastat
tagasi“ Paide Kultuurikeskuse ehituslugu, avamine ja
esimesed aastad, kammersaalis. Tasuta!
18.11 kell 17 Paide Kultuurikeskus 30
Kultuurikümnendid
21.11 kell 10-10.30 Toidulisandite müük, fuajees
21.11 kel 19 Stand-up kontsert „Oma jõul“. Laval:
Jan Uuspõld, Mairo Marjamaa ja Rene Puura. Pilet
13,90/15,90€
25.11 kell 16 Kägärä 25 sünnipäevakontsert „Naise päev“
26.11 kell 12 Paide linna eakate klubi Hämarik pidu,
kammersaalis
30.11 Lõuna-Eesti Nõid, kammersaalis
01.12 kell 19 Rakvere Teater „See kõik on tema“. Osades
Tiina Mälberg ja Imre Õunapuu. Pilet 13/15€
03.12 kell 16.00 Paide Püha Risti kirikus
Paide Gümnaasiumi Jõuluootekontsert
Esinevad koorid ja ansamblid Anne Toomistu ja Malle
Nööbi juhtimisel

Kl 16.50 paiku süütame Paide Keskväljakul tuledesse
jõulupuu. Laulavad Paide Gümnaasiumi noorimad
laululapsed. Paide linnapea ja kirikuõpetaja jagavad
soovijaile advendituld. Võta kaasa küünal!
04.12 kell 11 Laste- ja noorte teater REKY etendus „Väike
nõid“. Pilet 7-8€
04.12 kell 12-18 PERH verekeskus Doonoripäevad „Eesti
süda kingib elu“
05.12 kell 10-15.30 PERH verekeskus Doonoripäevad
„Eesti süda kingib elu“
08.12 kell 18 Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli
jõulukontsert
09.12 kell 10-16 Jõulukroon, Keskväljakul
15.12 kell 10 “Kontsert kõige pisematele”. Vanusele 0-3 a.
Kestus 45 min. Pilet kõigile 4€
15.12 kell 19 Rahvusooper Estonia ooper „La Traviata“.
Etenduse kestus 3 tundi ja 2 vaheaega.
Piletid: 20€ - 30€ täishind; 10€-27,90€ soodushind.
Pensionär ja Partnerkaardi omanik 10%,
õpilane, õpetaja 50%, Tooliklubi pilet 15% soodsam.
Grupid alates 20-st inimesest 21€ pilet rõdul ja 26€ pilet
parteris.
29.12 kell 19 Paide Kultuurikeskuse Juubeli Ball.
Rahvusooper Estonia solistid, orkester ja koor, Eesti
Rahvusballett, Kaire Vilgats, Kalle Sepp ja Big Band. Disko
kammersaalis. Pilet 35€/60€. Toidupaketiga piletite arv
piiratud koguses! Eraldi soodustusi õpilasele, tudengile või
pensionärile ei ole.

Noortevahetus
Gruusias

O

ktoobris viibisid neli Eesti noort, sh üks
Paidest Gruusias väikeses Musta mere
äärses külas Urekis noortevahetusel „Seeds
of Health“. Eesmärgiks oli muuta noored teadlikumaks kapitalistlikust ühiskonnast ja erinevatest toitumisharjumustest ning julgustada noori
elama tervislikke eluviise järgides.
Noortevahetusel osales Eesti, Gruusia, Leedu,
Valgevene, Ukraina, Norra, Prantsusmaa ja Armeenia. Noortevahetuse käigus unustasime oma
rahvused, uskumused ja sotsiaalse tausta. Päev
Kui ka sina soovid mõnel rahvusvahelisel noortevapäeva järel sai selgemaks, et meist moodustatakse tiimi,
hetusel osaleda, pöördu info saamiseks Paide Avatud
kus tingimusteta armastus ja respekt üksteise vastu olid
Noortekeskuse poole!
peamised prioriteedid. Sain aru, et me saame maailma
Foto: erakogu, Marita Kutsar
eest hoolitseda vaid kõik koos!
Noortevahetusel osaleja, Paide Avatud Noortekeskus

Mari Kalkun Wabalinna majas
Laupäeval, 2. detsembril kell 18 annab Wabalinna majas kontserdi
Mari Kalkun, esitledes palu äsjailmunud sooloplaadilt “Ilmamõtsan”.
“Muusika on minu pelgupaik, kust ammutan rahu ja kindlust. Seda tahan pakkuda ka kuulajatele,” sõnab vägeva häälega muusik Mari Kalkun.
Uue plaadiga astub ta suure sammu edasi laululoojana, olles lisaks
muusikale ka enamike laulusõnade autoriks. Laulud kõlavad eesti, võru
ja setu keeles. Kontserdipiletid hinnaga 7-12 eurot on müügil Piletilevis
ja kohapeal.
Foto: Ruudu Rahumaru

paidekultuurikeskus.ee

sünnipäeva
KUL
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KÜM
NEN
DID

Alguses kell 17.00
TERE JA AITÄHH fuajees,
siis kell 18.00
KIIK UGA KONTSERT
suures saalis.
Hiljem PIKA-LAUA PIDU ja
ansambel SigaRillo fuajees.

Osavõtt hädavajalik neile,
kes on selles majas käinud
ja olnud 30 aasta jooksul.

18.
no
vem
ber
2017
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Soome täiskasvanuhariduses valitsevad meiega sarnased väljakutsed

O

ktoobris külastasid Paide täiskasvanute keskkooli ja huvikeskuse õpetajad
ning kooli juhtkond Orimattila kunstikooli
ja Jyväskylä õpilaslinnakut. Võib tõdeda,
et Soome täiskasvanuhariduses on samad
väljakutsed, mis meilgi – madala haridustasemega täiskasvanute suur osakaal, nende
madal motiveeritus ning suur väljalangevus
koolist.
Seminari üks eesmärke oligi leida võti, kuidas
eespool mainitud sõlmküsimusi valutult lahti
harutada - kuidas tuua haridustee pooleli jätnud
inimene taas õppimise juurde. Soomes loetakse
edusammuks juba seda, kui inimene astub haridusasutuse uksest sisse. Edasi, sõltuvalt indiviidist, selgitatakse välja vajadused, huvid ning
alustatakse võib-olla vaid ühe õppeaine õppimisega ehk hakatakse õpiharjumust taaslooma.
Sealt astutakse, sõltuvalt tulemustest, järgmisele trepiastmele. Pedagoogika on kasvatuskunst
ning õpetajad kunstnikud. Soomes on üksikainete õppimine täiskasvanuõppes väga populaarne,
erinevalt Eestist.

Teine fookus oli koolide rahastamine ning õpitaristu jagamine erinevate haridusasutuste vahel.
Lihtsustatult jagunes koolide (tava-, täiskasvanuja kutseharidus) rahastamine kahte ossa – tingimusteta baas- ning tulemusrahastus. Esimene
moodustas rahastuse üldmahust 65, teine 35%.
Tulemusrahastust jagatakse õpitulemuste ning
õpilaste hilisema tööhõive määra alusel.
135 000 inimesega Jyväskylä linnas on loodud
õppelinnak, kus päevasel ajal toimub tavaõpe
ning õhtul on õppeklassid täiskasvanute päralt.
Klassiruumid on ergonoomilised, õppevahendid
tänapäevased ning ruumid sopilised. Mis kõige
tähtsam – õpikeskkond on pingevaba. Õpilastel
on võimalik valida suurema arvu kursuste vahel,
samas on nende mahud väiksemad kui Eestis.
Kuigi klassid on varustatud kõige kaasaegsega,
eeldab iga õppeasutus, et õpilasel on olemas oma
isiklik sülearvuti, mille abil sooritatakse kõik nõutavad eksamid. Järgmisel aastal jõutaksegi Soome
hariduskorralduses paberivabade lõpueksamiteni.
Jyväskylä näite puhul oli tava- ning täiskasvanuõpe toodud ühte kompleksi, kus õpitaristu oli

ühine, kuid juhtimisstruktuur oli
tava- ning täiskasvanuõppes selgelt eristatud – praktika, mis on
soomlaste juures ennast tõestanud. Sarnane lähtepositsioon tuleks võtta meilgi, kuigi nii siin- kui
ka seal tuleb täiskasvanuhariduse
andmise võimaldamise eest sageli
võidelda.
Välisseminari käigus külastasime
ka 16 000 elanikuga Orimattila
linna ja sealset kunstikooli, iseteeninduse alusel toimivat raamatukogu ning kunstigaleriid ehk
Wellamo koolituskeskust. Huviharidust pakkuv keskus ise on rajatud vanasse tekstiilivabrikusse ning teenindab
õpihuvilisi ligi saja kilomeetri raadiuses. Kooli
rahastavad mitmed omavalitsused ühiselt ning
igakuine õppetasu jääb õppevaldkonnast sõltuvalt keskeltläbi 20 euro piirimaile.
Maailm areneb, muutused toimuvad ka täiskasvanuhariduses – see pole enam pelgalt kunagise

pooleli jäänud koolitee jätkamine, vaid elukestva
õppe ning küpse täiskasvanuelu üks oluline osa,
viis, kuidas elada.
Foto: Kristo
Kiviorg
Kristo Kiviorg
Paide täiskasvanute keskkooli eesti keele ja
kirjanduse õpetaja

Käsitöised tegemised Paide eakate päevakeskuses

H
Paide Huvikeskus ootab nii kunstikooli kui ka
huviringidesse nii lapsi, noori kui ka täiskasvanuid!
Meil saab õppida elukestvalt!
Kunstikooli ettevalmistus (Madli Liiva, Malle Kera) E, K 14.15-16.00
Laste kunstiring			
(Malle Kera)
T 16.30-18.00
Fotoring lastele/noortele 		
(Priit Jõesaar)
T 17.30-19.00
Robootikaring 1.-4. klassi lastele
(Timo Mäeots)
R 17.00-18.30
Robootikaring 5.-9. klassi lastele
(Timo Mäeots)
R 19.00-20.30
Joonestamine koos rakendusega
(Sorge)		
K 18.00- 19.30
Kunstiajalugu			(Sorge)		T 16.45- 17.30
Skulptuur, pisiplastika, kipsivalu
(Sorge)		
N 18.00-19.30
Tüdrukute käsitöö		
(Malle Kera)
T 14.30-16.00
Videoring noortele (a 12 eluaastast) (Priit Jõesaar)
E 18.00-19.30
Keraamika noortele/täiskasvanutele (Natalja Haug)
T 17.30-19.45
						K 17.30-19.45
Maalistuudio noortele/täiskasvanutele (Mare Olev)
T 17.30-19.45
Käsitöö täiskasvanutele		
(Malle Kera)
E 17.30- 19.45
Fotograafia täiskasvanutele		
(Andrus Kopliste) K 17.30-19.45

ooaeg on alanud ja käsitöised tegemised on
päevakeskuses suure hooga käima lükatud.
Käsitöötoas võetakse järjest ette huvitavaid teemasid:
lapitehnika koos Aita Kruusemendiga, õmblemine Juta
Marusega, karbikese-kujuline pildialbum ja põlled tegevusjuhendaja Eva Orlova-Palusaluga. Põllede õmblemine
muutus ühe päevaga uskumatult populaarseks - igaüks
on juba teinud põlle või kaks! Rekord kuulub praegu kahele põllemeistrile Vilma Okasele ja Niina Dokinale, kes
on kumbki teinud praegu 5 põlle. Osa neist tehakse endale ja osa rändab Jõulukroonile laadal maha müümiseks
või lausa loteriisse auhindadeks. Mõni põll toodi päevakeskusesse vaid teistele imetlemiseks. Näiteks üks luigega
põll on valmistatud 30 aastat tagasi Tiiu ja Aili ema poolt.
Selliseid armsaid hetki on ilus jagada ja põll sai palju kiidusõnu.

Põllede tegemine kestab, kuni on huvilisi. Novembris ootavad meid juba uued tegemised: salapärased ja nipikad
õnnitluskaardid, väikesed vahvad uutmoodi kingikotid,
rahvuslikud silmuskudumise mustrid ja palju muud.
Detsembris meisterdame kindlasti küünlaid ja punume
vahvaid jõulukaunistusi.
Päevakeskuses on võimalik ka telgedel kangakudumist
proovida. Sobib nii algajale kui ka edasijõudnule. Meil
on kahed teljed – väiksemad, kus peal alati labase kaltsuvaiba rakendus, ja teised – suuremad kirikangasteljed,
kus katsetame keerulisemaid mustreid, ja plaanis on isegi
villase vooditeki kudumist proovida.
Ootame alati uusi huvilisi, sest seltskonnas on segasem!
Foto: Maarit Nõmm
Eva Orlova-Palusalu, tegevusjuhendaja

Oreli ehitus edeneb plaanipäraselt
Tänaseks on kolmest puuduvast registrist paigaldatud oboe register.
Kaks ülejäänut, trompete ja posaune,
on juba Eestis ja ootavad paigaldamist ning seadistamist. Kõikidele senistele annetajatele ütleme siinkohal
väga suured tänud! Lisaks linnakodanikele on meid teotanud veel nii riik
ja linn kui ka kohalike omavalitsuste
programm (KOP). Praeguste plaanide kohaselt loodame valmis oreli lei-

da Jõuluvana kingituskotist. Selleks
on vaja pingutada veel kahes suunas. Esiteks, puuduva raha loodame
kokku saada 26. novembril toimuva
toetuskontserdiga ja jõuluannetuste raames. Teiseks, lisaks oreli sisule
oleme võtnud kavasse ka välisosa
restaureerimise. Vanade värvikihtide
uuringud on juba tehtud ja tööd võivad alata. Orel saab oma algupärase
välimuse rohekashalli, antiikvalge,

pronksi ja kulla kombinatsioonis.
Ootame kõiki linnakodanikke toetuskontserdile, et saada osa huvitavast
kontsertkavast ja võimalusest osaleda oreli kordaseadmisel. Endiselt on
võimalik teha annetusi ka ülekandega Paide Püha Risti Koguduse pangakontole EE691010702000729006
märgusõnaga “Orel”
Andres Jalak
Oreliprojekti eestvedaja

Kontserdid Paide Püha Risti kirikus
26. 11 Paide Meeskoor, Paide Gümnaasiumi poistekoor ja tüdrukutekoor
„Viisikamber“- toetuskontsert oreli renoveerimiseks. Tasuta
03.12 Esimese advendi kontsert Paide Gümnaasiumilt. Tasuta
12.12 Ott Lepland ja Eda-Ines Etti jõulukontsert
15.12 Politsei- ja Piirivalveameti orkester. Tasuta
17.12 Lenna Kuurma ja Juss Haasma jõulukontsert
20.12 Stig Rästa ja Elina Born jõulukontsert
23.12 Kontsert „Kingitus linnarahvale“ ja renoveeritud oreli õnnistamine ning
esitlus – organist Toomas Trass, solist Rauno Elp ja kellade ansambel ARSIS. Tasuta
28.12 Curly Strings ja Estonian Voices jõulukontsert „Mul on hea“
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Järvamaa muuseumis on avatud uus põnev näitus
„Igal hädal oma arst, igal tõvel oma tohter“ - pildikesi Järvamaa Haigla kujunemisloost. Näitus avatud
6. jaanuarini. Külastamisvõimalus E – L kell 10.00
– 17.00

Sündmused:
Kesk - Eesti rahvakultuuri seminar – Eesti Rahvaluule Arhiiv 90. Reedel, 24. novembril kell 13.00
tuleb Kesk-Eesti kultuurihuvilistega kohtuma Eesti
Rahvaluule Arhiivi meeskond. Järvamaa muuseumis toimuval seminar-koolituspäeval tehakse juttu
rahvaluulearhiivis säilitatavast Kesk-Eestiga seotud
rahvapärimusest, selle kasutamisvõimalustest jms.
Hea võimalus teha tutvust ERA rikkalike kogudega,
neid hästi tundvate teadlastega ning uuride nende
kasutamisvõimalust kultuurikollektiivide repertuaari rikastamiseks.

Jõuluprogramm: „Nii meil jõulud tuppa toodi“
04.12 – 15.12. Järvamaa muuseum kutsub osa saama
EV 100 pühendatud jõuluprogrammist, kus uurime, kuidas peeti Eesti kodus jõule sada aastat tagasi.
Mängime, meisterdame, tutvume ajastu jõulukommetega, külla tuleb jõuluvana. Programm lasteaia- ja
algklassilastele ca 45 minutit. Hind 3€ laps. Info ja
gruppide registreerimine telefonil 3723851867.
Näituse üleskutse „Vanade toolide lummuses“
SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum koWabalinna maja
gub infot vanadest, omapärastest või põneva looga
Näitus „Kirjanik Hermann Hesse ja Paide“. Põnev toolidest, kiiktoolidest, kiikhobustest, jms.
väljapanek jääb avatuks kuni 29. detsembrini. Kü- Koostame üheskoos jõulunäituse Kesk-Eesti kodulastamisvõimalus Wabalinna maja lahtiolekuaegadel des leiduvast pärandvarast.
T ja N 11.00 - 16.00. Teistel aegadel eelneval kokku- „Vanade toolide lummuses“. Näitus on Paide raekojas üleval 3. – 14. detsember 2017.
leppel telefonil 56682165.
Teateid näituse jaoks ootame kuni 24. novembrini
Vallitorn
e-mailil: info@jarvamaamuuseum.ee või telefonil
Humoorikad ajarännakud läbi Eestimaa ajaloo.
56682165.
EV 100 „Rändame Eesti Vabariiki“. Ajamasin viib Näituse avamine Paide raekojas esimesel advendil
teid läbi huumoriprisma erinevatesse Eestimaa ajas- (3.12) peale Keskväljaku jõulupuu tulede süttimist.
Näituse lõppedes tagastame toolid omanikele.
tutesse.
Taevakorrusel avatud retrokohvik ja ajastu näitus.
Kunstniku ja šamaani Evald Piirisilla maalinäitus Lisainfo:
„Eestimaa linnused“.
Ründo Mülts
Ajakeskuse külastamisvõimalus K-P kell 10.00 – SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum
56682165
18.00.

E-Piim Spordihall
17.11.17 kl 20:15 Korvpalli 1. liiga: Paide Viking Window - Viimsi/NoTo
18.11.17 kl 15:00 Võrkpalli Credit24 Meistriliiga: Järvamaa VK - DU
19.11.17 kl 15:00 Võrkpalli Credit24 Meistriliiga: Järvamaa VK - SK Jēkabpils Lūši
21.11.17 kl 10:00 Võrkpalli U14 ja U12 EMV etapp
24.11.17 kl 20:15 Korvpalli 1. liiga: Paide Viking Window - Eesti Maaülikool
25.11.17 kl 10:00 Paide Võrkpalliklubi Sügisturniir
26.11.17 kl 10:00 Tuletõrjespordi treeninglaager
02.12.17 kl 10:00 Nostalgiaturniir võrkpallis
03.12.17 kl 10:00 V. Metsa jalgpalliturniir
05.12.17 kl 10:00 Järvamaa koolide 6.-9.kl võrkpalli KV kooliliiga P,T (EKSL alagrupp)
06.12.17 kl 10:00 3x3 korvpallifestival
08.12.17 kl 19:00 Võrkpalli Credit24 Meistriliiga: Järvamaa VK - Selver Tallinn
09.12.17 kl 12:00 KK 7 jõulutreening
09.12.17 kl 14:00 Korvpalli 1. liiga: Paide Viking Window - Kuressaare BC Hundid/ASSA ABLOY
10.12.17 kl 11:00 Korvpalli U14 turniir
15.12.17 kl 10:00 Järvamaa koolide 10.-12.kl võrkpalli KV (4P+2T)
NB! Kalender võib muutuda ja täieneda. Info: paidesport.ee

Paide ujula avatud:
E, K, R kell 6.30 – 22.00
T, N kell 8.00 – 22.00
L, P kell 11.00 – 22.00

E – R kell 8.00 – 22.00
L – P kell 11.00 – 21.00

• Vesiaeroobika T, N kell 18.30

• Ringtreening T kell 18.00;

VESIAEROOBIKA on treeningtund vees,
kus muusika saatel tehakse jooksu-,
hüppe- ja jõuharjutusi kasutades lisaks
erinevaid abivahendeid. Juhendaja:
Merle Vantsi.

• Saun E-N kell 15.00 – 22.00;
R kell 8.00 – 22.00;
L,P kell 12.00 – 22.00
• Ujumisbassein • Lastebassein •
Jõusaal

N kell 17.30

RINGTREENING on treeningmeetod, kus
harjutusi vastupidavuse, tasakaalu, jõu, ja
koordinatsiooni arendamiseks sooritatakse
“jaamades” erinevaid vahendeid kasutades.
Juhendaja: Karin Kitt.
• Saun P kell 12.00 – 15.30 (naised);

P kell 16.00 – 20.00 (mehed)
• Jõusaal • Pallimängusaalid
• Aeroobikasaalid • Maneež

nr. 10 (247) november 2017

8

Õnnitleme novembrikuu
sünnipäevalapsi!1
93 Lilli Nugis
92 Vaike Ernits
92 Elfriede Vahula
91 Linda Jõgi
90 Irene Järvsoo
89 Valentina Ööpik
89 Silvia Brant
89 Leida Öpik
89 Elsa Feodorova
88 Hugo Grenzen
88 Maie Tubarik
88 Salme Männik
88 Miralda Adamson
87 Vaike Valge
87 Väino Rei
86 Vilve Orgla
86 Uno Sõrmus
86 Jane-Kristine Kurema
86 Ellen Randmaa
86 Luiza Fjodorova
86 Servese Alliksaar
85 Toivo-Mart Rebane
85 Bernhard Treier
85 Hingerina Lammer
85 Helga Rööpson
85 Selma Dikker
84 Leonida Härm
84 Ülo Trahv
84 Viivi Eisenberg
84 Ilme Pleesi
83 Erni Sapp

83 Uno Jürisson
83 Maria Adrat
83 Hellen Kuru
83 Linda Adelbert
83 Õile Ilmas
83 Maria Vahtramäe
83 Helme Lillo
81 Hugo Pastimäe
81 Naima-Velaine Soon
81 Aime Nuhkat
81 Karl Ratnik
81 Jekaterina Ivanova
81 Aino Uustalu
81 Leili Hein
81 Juta Tõnisson
81 Laine Saar
81 Ida Šeršnjova
80 Pekka Ilmari Kiviluoma
80 Helgi Kask
80 Viive Vendland
80 Milvi Alev
80 Saima Valdma
80 Ruzbay Akhmetov
80 Valentina Koitla
80 Viive Salu
80 Malle Treksler
79 Ainu Aus
79 Tõnu Sookaer
79 Epp Jürgen
79 Rein Koitla
79 Helgi Peuša

78 Mall Paesüld
78 Laine Tamme
78 Milvi Verbo
78 Liidi Tommingas
78 Anne Pajupuu
78 Rutt Mihkelson
78 Linda Klementa
78 Eevi Pajula
78 Tiit Tanner
77 Harri Valk
77 Enn Orumaa
77 Ellen Poolakese
76 Elvi Joost
76 Liivi Sion
76 Rein Lohu
75 Maie Soomets
75 Maila Schiff
75 Veljo Lääne
75 Mari-Ann Ruus
75 Evi Saar
75 Linda Laanemets

Õnnitleme noorimaid
linnakodanikke!1
Lucas Vohla
Ants Leek
Aki Karusion
Ewert Raadik
Ever Raadik
Amiira Sarnik
Kennet Tael
Kelli Tael		
Alex Tarakanov
Madis Rikk
Sten Belikov
Siim Hindrikson
Lisanna Kutsar
Kenno Helenurm

08.09.2017
11.09.2017
16.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
29.09.2017
01.10.2017
01.10.2017
10.10.2017
13.10.2017
16.10.2017
19.10.2017
20.10.2017
23.10.2017

Paide linna ja valla sünnipäevalapsed

1

Pansionaat Paide
õnnitleb!
96 Lilli Pelt
92 Õie - Floreida Laminska
86 Vilve Orgla
83 Maria Adrat
77 Tõnu Leis
Paide linna ja valla sünnipäevalapsed

1

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

